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REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO  1 
 2 
Dato: 14. OG 15. FEBRUAR 2009 3 
Tid: lørdag 10.15 – søndag 16.10 4 
Sted: Sundvolden kurs- og konferansesenter 5 
 6 
Ved opprop kl. 13.25 var det 28 representanter til stede og møtet kunne settes. 7 
 8 
Følgende var til stede under møtet: 9 
 10 
BI 11 
1. Jonas Afseth 12 
2. Stein André Andresen 13 
3. Peder Egseth 14 
4. Erik Nilssen    kom 13.40 15 
 16 
 17 
Venstrealliansen 18 
5. Oddne Fjellstad Johnsen 19 
6. Olivia Salles 20 
7. Ingrid Tungen 21 
8. Solveig Tesdal 22 
9. Anders Rindal (Vara)   kom søndag 23 
 24 
 25 
Fakultetslistene 26 
10. Niclas Poulsen (Vara for Erik Evans) 27 
11. Arash Ghomi (Vara) 28 
12. Jessie Poon 29 
13. Iris Øiesvold 30 
14. Marianne Høva Rustberggard  31 
15. Miriam Akre  32 
 33 
Sosialdemokratene 34 
16. Fride Bysveen Lier (vara) 35 
17. Emil Stoltenberg  36 
18. Ingrid Aune     37 
19. Anne R. Christensen 38 
 39 
Realistlisten 40 
20. Henning Vangli 41 
21. Asgeir Mortensen  42 
22. Synnøve Knivsland   43 
 44 
Liberal Liste 45 
23. Daniel Heggelid-Rugaas 46 
24. Sten J. Ånnerud (Vara for mathilde Jacobsen) 47 
25. Jon-Christian Brekke  48 
 49 
Blå Liste 50 
26. Marius Malmer (Vara) 51 
27. Sigve Sand (Vara) 52 
28. Mari Mamre (Vara for Mari Djupvik)   53 
 54 
Menighetsfakultetet 55 
29. Hanne Marie Laursuleiel Pedersen-Eriksen 56 
 57 
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Kunsthøgskolen 58 
30. Katrine Kildal 59 
 60 
Norges Musikkhøgskole 61 
31. delegat ikke valgt 62 
 63 
Norges Idrettshøgskole 64 
32. Øystein Bråthen 65 
 66 
Veterinærhøgskolen 67 
33. Toni Erkinharju 68 
 69 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  70 
34. John-Roe Luna 71 
 72 
 73 
Øvrige (med tale- og forslagsrett) 74 
Jenny Nygaard (AU 75 
Ingvild Skogvold (AU) 76 
Christina Egeland (AU) 77 
Mari Berdal Djupvik (AU) 78 
Kristine Jonassen (AU) 79 
Magnus Malnes (KK) 80 
Inge Carlén (HS) 81 
Fredrik Refsnes (HS) 82 
Guro S. Fresvik (HS) 83 
Jomar T. Heggdal (SP) 84 
Remi Wulff (SBIO) 85 
 86 
Sak 1a) Valg av ordstyrere og referent 87 
 88 
AU innstilte på følgende personer: Christer Gulbrandsen og Iselin Ruud Goksøyr som 89 
ordstyrere, og Mariann Fossheim som referent  90 
 91 
Vedtak: AUs innstilling godkjent 92 
 93 
 94 
Sak 1b) Godkjenning av innkalling 95 
 96 
Ingen merknader 97 
 98 
Vedtak: Innkalling godkjent. 99 
 100 
  101 
Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 102 
 103 
Forslag fra AU:  104 
 105 
Saksliste 106 
 107 
V = Vedtakssak  D = Diskusjonssak  O = Orienteringssak 108 
 109 
VT 01 Møtekonstituering 110 
1a) Valg av ordstyrere og referent      V 111 
1b) Godkjenning av innkalling       V 112 
1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan     V 113 
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1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 10.11.2008  V  114 
1e) Godkjenning av referat fra Konstituerende møte 01.12.2008   V 115 
1f) Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité    V 116 
1g) Valg av leder for redaksjonskomité     V 117 
1h) Valg til redaksjonskomité       V 118 
 119 
VT 02 Orienteringer 120 
2a) Arbeidsutvalgets orientering      O 121 
2b) Hovedstyrets orientering       O 122 
2c) Andre orienteringer        O  123 
 124 
VT 03 Organisasjon 125 
3a) Vedtektsendringer        V 126 
3b) Fastsettelse av møtedatoer for 2009     V 127 
 128 
VT 04 Politikk 129 
4a) Revidering av Politisk Grunndokument     V 130 
4b) Arbeidsprogram 2009       V 131 
 132 
VT 05 Økonomi 133 
 Ingen saker  134 
 135 
VT 06 Valg 136 
6a) Valg til Kontrollkomité       V 137 
 138 
VT 07 Eventuelt         139 
7a)    Studentenes Fredspris       D 140 
 141 
 142 
TIDSPLAN 143 
For Velferdstingets seminar 14. og 15. februar 2009 144 
 145 
Lørdag 14.feb. 146 
 147 
10.00 – 10.30 Praktisk info og presentasjon av delegatene. 148 
 149 
10.30 – 10.40 Presentasjon av SiO v/ nestleder i Hovedstyret, Fredrik Refsnes 150 
10.40 – 10.50 Presentasjon av SBIO v/ nestleder i SBIO, Remi Wulff  151 
 152 
10.50 – 11.00 Pause 153 
 154 
11.00 – 11.10 Presentasjon av Studentparlamentet v/ nestleder i SP, Jomar Talsnes 155 

Heggdal 156 
11.10 – 11.20 Presentasjon av Kulturstyret  157 

 158 
11.20 – 12.00  Møteteknikk 159 
 160 
12.00 – 1300  Lunsjpause 161 
 162 
13.00 – 13.20  1a) Valg av ordstyrere og referenter 163 
   1b) Godkjenning av innkalling 164 
   1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 165 

6a) Valg til Kontrollkomité 166 
1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 10.11.08 167 
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1e) Godkjenning av referat fra konstituerende møte 01.12.08  168 
1f) Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité 169 
1g)  Valg av leder til redaksjonskomité 170 
1h) Valg til redaksjonskomité - 8 stk 171 

 172 
13.20 – 13.40  2a)  Arbeidsutvalgets orientering 173 
   2b) Hovedstyrets orientering 174 
   2c) Andre orienteringer 175 
    176 
13.40 – 14.00  4a) Revidering av Politisk Grunndokument    177 
 178 
14.00 – 16.30  4b)  Arbeidsprogram Velferdstinget 2009 179 
  180 
16.30 – 16.45  Pause 181 
 182 
16.45 – 17.30  4b)  Arbeidsprogram Velferdstinget 2009 183 
 184 
17.30    Møteslutt og info. 185 
 186 
19.00   Middag og sosialt arrangement 187 
 188 
 189 
 190 
 191 
Søndag 15.feb.   192 
 193 
08.00 – 10.00  Frokost 194 
 195 
10.00  Redaksjonskomiteens innstilling foreligger. Fraksjonsmøter og 196 

utsjekking. 197 
 198 
11.00 – 11.05  Møtestart med opprop 199 
11.05 – 12.15  Voteringer over sak 4a) og 4b) og 3b) 200 
 201 
12.15 – 13.00  Nedsetting av komiteer 202 
 203 
13.00 – 14.00  Lunsjpause  204 
 205 
14.00 – 14.30  Diskusjonssak 7a) og votering 206 
 207 
14.30 – 15.00  3a) Vedtektsendringer  208 
 209 
15.00   Møtekritikk og praktisk info hjemreise 210 
 211 
15.15   Møteslutt 212 
 213 
15.30    Avreise 214 
 215 
Forslag fra AU: Ny sak 7b) Nedsettelse av komitéer. 216 
Vedtak: Vedtatt 
    217 
Forslag fra Sten McNeill Ånerud (LL): Sak 7b) Boligtildelingsreglementet gjøres om 218 
fra diskusjonssak til vedtakssak. 219 
Saken utvides med inntil en halv time.  220 
Vedtak: avvist 
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 221 
Sekundærforslag fra Sten McNeill Ånerud (LL): Sak 7b) utsettes i sin helhet til neste 222 
ordinære velferdstingsmøte. 223 
Vedtak: trukket 
 224 
 225 
Vedtak: Dagsorden og tidsplan vedtatt med endringene over. 226 
 227 
 228 
Sak 6a) Valg til Kontrollkomité 229 
 230 
Forslag fra Magnus Malnes: Til kontrollkomitéen. Vibeke Mohn Huberg 231 
Vedtak: Valgt v/akklamasjon 
 232 
Sak 1d)Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 10.11.08 233 
Merknad: feil på navn hos Elizabeth Toft Eriksen (rettet av Daniel Rugaas). Dette vil bli 234 
rettet opp. 235 
 236 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 237 
 238 
Sak 1e) Godkjenning av referat fra Konstituerende møte 01.12.08 239 
En del feil på navn på delegater. Vil bli rettet opp. 240 
 241 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 242 
 243 
Sak 1f), 1g) og 1h)  Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité, valg av leder 244 
for redaksjonskomité, og valg av redaksjonskomité 245 
 246 
AU innstiller på følgende: 247 
 248 
Generelle regler for redaksjonskomiteen: 249 
 250 
Det opprettes én redaksjonskomité. 251 
 252 
Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene. Hver 253 
fraksjon inviteres til å stille ett medlem til redaksjonskomiteen. 254 
 255 
Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for 256 
Velferdstinget, de kan også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. 257 
 258 
 259 
 260 
Mandat for redaksjonskomiteene: 261 
 262 
1. Komiteen skal bestå av: 263 

a) Opptil 8 personer fra forskjellige fraksjoner og/eller institusjoner med stemmerett 264 
b) En uavhengig sekretær uten stemmerett. 265 

 266 
2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å: 267 

a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. 268 
b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag 269 

med samme intensjon. 270 
c) Dele opp forslag der det er naturlig. 271 

 272 
3. Innstillinger:  273 
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a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke 274 
realitetsbehandles.  275 

b) Komiteen kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske standpunkt 276 
eller tiltak. 277 

c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. 278 
d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er 279 

nødvendig. 280 
e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse 281 

Velferdstinget om motstridende forslag som blir foreslått. 282 
f) Komiteens innstilling er rådgivende og opprinnelig forslag fra AU vil bli lagt til 283 

grunn. 284 
 285 
4. Samarbeid: 286 

a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. 287 
b) Komiteen bør forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan 288 

realitetsbehandles dersom det er tvil. 289 
c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, 290 

som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende komiteer. 291 
 292 
5. Valg: 293 

a) Hver fraksjon stiller med ett medlem dersom fraksjonen selv ønsker dette. 294 
b) Velferdstinget velger så leder blant kandidatene. 295 
c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteen. 296 

 297 
 298 
Forslag fra Ingrid Tunga (VA): Foreslår Olivia Salles som leder av 299 
redaksjonskomiteen. 300 
Vedtak: Vedtatt 
 301 
Forslag fra Nicklas Poulsen (SV-lista): Foreslår Nicklas Poulsen som leder av 302 
redaksjonskomiteen. 303 
Vedtak: Avvist 
 304 
Forslag fra Iris G Øiesvold (SV-lista): Fremmer Nicklas Poulsen som medlem ar 305 
Redaksjonskomiteen. 306 
Vedtak: Vedtatt 
 307 
Forslag fra Arash Ghomi (MDSL): Fremmer Arash Ghomi som medlem av 308 
Redaksjonskomiteen. 309 
Vedtak: Vedtatt 
 310 
Forslag fra Sten Ånnerud (LL): Fremmer Daniel Heggelid-Rugaas til redkom. 311 
Vedtak: Vedtatt 
 312 
Forslag fra Synnøve Knivsland (Realistlista): Asgeir Mortensen fra Realistlista som 313 
kandidat til redaksjonskomité. 314 
Vedtak: Vedtatt 
 315 
Forslag fra Ingrid Aune (SD): Fride Bysveen Lier (SD) inn i red.kom. 316 
Vedtak: Vedtatt 
 317 
Forslag fra (AU): Fremmer Jomar Heggdal som sekretær for Redaksjonskomiteen. 318 
Vedtak: Vedtatt 
 319 
 320 
Forslag til komité blir da som følger: 321 
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 322 
Leder :  Olivia Salles 323 
Sekretær:  Jomar T. Heggdal 324 
 325 
Medlemmer: Nicklas Poulsen 326 
  Arash Ghomi 327 
  Daniel H. Rugaas 328 
  Asgeir Mortensen 329 
  Fride Bysveen Lier 330 
 331 
Vedtak: AUs innstilling vedtatt med endringene over. 
 332 
Sak 2a) Arbeidsutvalgets orienteringer 333 
AU v/ Jenny Nygaard orienterte, i tillegg til den skriftlige orienteringen som lå vedlagt 334 
sakspapirene. 335 
Det var et spørsmål til AU. Jenny svarte på spørsmål. 336 
 337 
Sak 2b) Hovedstyrets orienteringer 338 
Hovedstyret v/ Fredrik Refsnes/Inge Carlén orienterte, i tillegg til den skriftlige 339 
orienteringen som lå vedlagt sakspapirene. 340 
Det var flere spørsmål til Hovedstyret. 341 
Fredrik svarte på spørsmål. 342 
 343 
Sak 2c) Andre orienteringer 344 
 345 
Iris G. Øiesvold orienterte fra Boligstyret. 346 
Det var et spørsmål til orienteringen. Iris svarte på spørsmål. 347 
 348 
Sak 4a)Revidering av Politisk grunndokument 349 
Innledning v/ Jenny Nygaard 350 
Det var et spørsmål til innledningen. Jenny svarte på spørsmål. 351 
Det var ingen debatt.  352 
 353 

Politisk grunndokument for Velferdstinget i 354 

Oslo 355 
 356 
I. Visjon 357 
 358 
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for 359 
Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse 360 
til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er 361 
derfor sentralt at ulike økonomiske, sosiale og kulturelle bakgrunner ikke påvirker 362 
evnen og muligheten til å delta i utdanningen. Velferdstingets mål er en velferd som 363 
fjerner slike hindre.  364 
 365 
 366 
II. Velferdstilbudet 367 
 368 
Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal tilfredsstilles på områder som 369 
studiefinansiering, boligtilbud, barnehagetilbud, helsetilbud, idrett og frivillige 370 
aktiviteter. Velferdstilbudet må på alle områder være fleksibelt og tilrettelagt 371 
studentenes ulike forutsetninger og behov. 372 
 373 
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Studentene er samfunnsmedlemmer og tar slik del i det kommunale og statlige 374 
velferdstilbudet. Studentvelferd skal være et supplement til et slikt tilbud og ikke en 375 
erstatning.  376 
 377 
Det er viktig at stat og kommune må ta et større ansvar for studentene. Ikke minst 378 
har Oslo som vertskommune et ansvar i å anerkjenne den ressursen Oslos studenter 379 
utgjør. Staten har også et viktig ansvar som garantist for sentrale velferdsordninger 380 
som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, studiefinansiering, 381 
barnehagefinansiering, sosiale stønadsordninger mm.  382 
 383 
De statlige velferdsordningene må være gode nok til å realisere prinsippet om lik rett 384 
til utdanning. Staten må stille ressurser tilgjenglige slik at den enkelte student ikke 385 
må bære en uforholdsmessig andel av byrden for sitt eget velferdstilbud. 386 
 387 
 388 
Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og 389 
velferdstilbudet for sine studenter. Dette gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, 390 
direkte subsidiering og å tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø, så vel som et 391 
godt studiesosialt miljø.  392 
 393 
 394 
III. Studentsamskipnaden i Oslo 395 
 396 
Studentenes egen velferdsorganisasjon, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), skal gi 397 
studentene ved medlemsinstitusjonene et tilrettelagt tilbud, blant annet i form av 398 
økonomisk gunstige velferdsordninger. Samskipnaden skal være et supplement til 399 
offentlige velferdstilbud. 400 
 401 
 402 
SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder for alle studenter ved 403 
SiOs medlemsinstitusjoner. 404 
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at 405 
prinsippet om lik rett til utdanning ivaretas og fremmes. 406 
 407 
SiO skal bidra til et godt og helhetlig læringsmiljø og en solid studentvelferd. 408 
Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, og 409 
vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift.  410 
 411 
SiO og studentene er best tjent med en reell studentstyring, og studentenes 412 
styringsmulighet gjennom et flertall i SiOs hovedstyre må ivaretas. Velferdstinget skal 413 
høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud.  414 
 415 
Velferdstingets tillitsvalgte skal til en hver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte 416 
politikk gjennomføres.  417 
 418 
Oslo er landets største studentby. Velferdstinget er åpen for en felles samskipnad for 419 
alle studenter i Oslo og omegn, hvis dette er til fordel for studentene. 420 
  421 
Endringsforslag fra Sten Ånnerud, LL: De lIII, avsnitt 6: 
 
Forslag: ”Etter Oslo er landets største studentby”: Bytt ut setningen med punkt 3.2 i 
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arbeidsprogrammet. ”velferdstinget er for at SIO skal slå seg sammen med…. 
Vellykket sammenslåingsprosess. 
 
Komiteens innstilling: Innstilt 
 422 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 423 
 424 
  425 
Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et 426 
nivå som opprettholder et godt velferdstilbud, men uten å være uforholdsmessig 427 
økonomisk byrde for den enkelte student. Siden medlemskap i samskipnaden er 428 
obligatorisk for offentlig høyere utdanning, skal samskipnaden i høyest mulig grad 429 
tilstrebe politisk og religiøs nøytralitet.  430 
 431 
IV. Solidaritet 432 
 433 
Studenter i Norge har gode velferdsordninger sammenlignet med resten av verden. 434 
De rettigheter norske studenter arbeider for å opprettholde og forbedre vil for mange 435 
studenter i resten av verden virke uoppnåelige. Derfor er det viktig at vi viser 436 
solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden for studenter også 437 
utenfor landets grenser. 438 
 439 
 440 
Vedtak: Helheten vedtatt 
 441 
 442 
Sak 4b) Arbeidsprogram for Velferdstinget 443 
 444 
Jenny Nygaard innledet. 445 
Det var mange spørsmål til innledningen. Jenny og Fredrik svarte på spørsmål. 446 
Det var en lang debatt 447 
 448 
Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 449 
 450 
Innholdsfortegnelse 451 
1.0 Prioriteringer 452 
2.0 Organisasjon 453 

2.1  Informasjon 454 
2.2  Samarbeid og tilgjengelighet 455 
2.3  Lobbyarbeid 456 
2.4  Økonomi 457 

3.0 SiO  458 
3.1  SiO generelt 459 
3.2 Sammenslåingen, SiO/OAS 460 
3.3 Studentboliger 461 
3.4 Spisesteder og kafeer 462 
3.5 Studenthelsetjenesten 463 
3.6  Studentrådgivningen 464 
3.7 Studentbarnehager og øvrige tiltak for studenter med barn 465 
3.8 Studentidretten 466 
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3.9 Karrieresentrene 467 
3.10 Akademika 468 
3.11 Miljø i SiO 469 

4.0 Andre politikk-områder 470 
4.1 Tilknyttede læresteder  471 
4.2 Studentkultur og studentmediene 472 
4.3 Studiefinansiering 473 
4.4 Læringsmiljø 474 
4.5 Studenter og sykdom 475 
4.6 Studenter og rus 476 
4.7 Internasjonalisering 477 
4.8 Studentsolidaritet 478 

 479 
1.0 Prioriteringer 480 
Arbeidsprogrammet bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Fra Velferdstingets 481 
arbeidsprogram, er følgende punkter de viktigste prioriteringene for 2009: 482 
 483 

i. Velferdstingets vil utarbeide en Mediestrategi for 2009 med hovedmål om å gjøre VTs 484 
arbeid mer synlig. 485 

ii. Velferdstinget er for at SiO slår seg sammen med Oslo- og Akershushøgskolenes 486 
studentsamskipnad til én felles samskipnad i Oslo. Velferdstinget vil samarbeide med 487 
de relevante aktørene for å tilrettelegge for en vellykket sammenslåingsprosess. 488 

iii. Velferdstinget vil jobbe for at 2010 blir et like godt studentboligår som 2009. 489 
iv. Velferdstinget skal, i sammen med andre nasjonale studentorganisasjoner, arbeide for 490 

11 måneders studiefinansiering for å realisere målet om heltidsstudenten.  491 
v. Velferdstinget vil fortsette arbeidet for å bedre psykisk helse blant studentene. 492 

Velferdstinget vil videreutvikle både lavterskeltilbudet gjennom Studentrådgivningen, 493 
og arbeide for økte bevilgninger til den psykologiske helsetjenesten.  494 

vi. Velferdstinget vil, i samarbeid med nasjonale studentorganisasjoner, arbeide for 495 
lovfestede studentrettigheter innenfor læringsmiljø. 496 

vii. Velferdstinget skal fortsette arbeidet med studenter og uførhet, med mål om å bedre 497 
de økonomiske rammene for studenter som blir uføre uten å ha opptjente rettigheter. 498 

viii. Velferdstinget vil arbeide for økt integrering av internasjonale studenter. 499 
 500 
 501 
Tilleggsforslag fra VA: 
Først i Prioriteringene: 
 
Forslag: Forslag: 3 av prioriteringene skal være hovedprioriteringer 
 
Komiteens innstilling: avvist, dissens olivia 

 502 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 503 
 504 
Tilleggsforslag fra VA: 
Først i Prioriteringene: 
 
Forslag: 3 av prioriteringene skal være hovedprioriteringer 

1. studentboliger 
2. 11. måneders studiestøtte 
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3. Arbeidsmiljøloven 
4.  

Komiteens innstilling: avvist, dissens olivia 
 505 

Vedtak: Forslaget ble avvist 
 506 
 507 
Endringsforslag fra Sten LL:  
Prioriteringene 1.0, punkt i: 
 
Forslag: Bytte ut prioritering I med punkt 2.3.1 ”velferdstinget skal jobbe opp mot oslo 
kommune… studentmelding for Oslo” 
 
Komiteens innstilling: innstilt, dissens olivia 

 508 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 509 
 510 
Tilleggsforslag fra Anne, SD:  
Prioriteringene 1.0, punkt iii: 
 
Forslag: Nytt punkt legge til under prioriteringene: 
Primært: Formuleringen foreslått fra sosialdemokratene under 3.0 
Sekundært: Formuleringen som står nå legges inn under prioriteringene  
 
Komiteens innstilling: avvist 

 511 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 512 
 513 
Endringsforslag fra Sigve BL:  
Prioriteringene, iii: 
 
Forslag: prioritere punkt iii, samt kap. 3.3 punkt i) 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 514 
Vedtak: Likelydende forslag 
 515 
 516 
Strykningsforslag fra Ingrid, SD: 
Punkt 1.0 vi, vii-viii 
 
Forslag: Stryk punktene og teksten som står i dokumentet under punktene 
 
Komiteens innstilling: avvist, dissens fride og daniel 

 517 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 518 
 519 
Strykningsforslag Fra Ingrid, SD: 
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Punkt 1.0, punkt iv: 
 
Forslag: Stryke ”i sammen” og ” for å realiserer målet om heltidsstudenten” i punkt 4 slik at 
punktet blir: ” VT skal , i samarbeid med nasjonale studentorganisasjoner, arbeide for 11. 
måneders studiestøtte 
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 520 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 521 
 522 
Endingsforslag fra Marianne (Jus-Lista): 
Punkt 1.0, punkt v: 
 
Forslag: Bytte ut 5 med velferdstinget skal gjennom arbeidsgruppen ”Studenter og Rus” 
videreføre og ferdigstille rusprosjektet fra 2008 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 523 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 524 
 525 
Endingsforslag fra VA og Marianne (Jus-Lista): 
Punkt 1.0, nytt punkt vi: 
 
Forslag:, Endre avsnitt 1.0, side 26 og legge til prioriteringer, nytt 
punkt 6. "Velferdstinget skal, i samarbeid med nasjonale studentorganisasjoner, jobbe 
for å styrke studenters rettigheter i forhold til det fysiske, psykiske og 
psykososiale læringsmiljøet gjennom lovgivning". 
 
Komiteens innstilling: innstilt 

 526 
Vedtak: Vedtatt 
 527 
 528 
Strykningsforslag fra Daniel, LL: 
Punkt 1.0 vi: 
 
Forslag: Punkt 6 strykes i sin helhet 
 
Komiteens innstilling: avvist til fordel for VA og Mariannes forslag 

 529 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 530 
 531 
Tilleggsforslag fra Emil SD: 
Punkt 1.0, vii 
 
Forslag: VT skal arbeide for at tomta til sogn vgs. Blir solgt til SIo for langt under 
markedspris og for å få bygget vestgrensa II i seks etasjer 
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Komiteens innstilling: avvist til fordel for Emils andre forslag 
 532 

Vedtak: Delt votering, følgende setning ble vedtatt: VT skal arbeide for at tomta til 
sogn vgs. Blir solgt til SIo for å få bygget vestgrensa II i seks etasjer 
 
 533 
 534 
Tilleggsforslag fra Mari O, BL: 
Punkt 1.0 ix: 
 
Forslag: Velferdstinget skal jobbe for å utelate sommerferien i inntektsgrensen for 
inntektsgrensen som regulerer hvor mye det er anledning til å tjene ved siden av studiene 
 
Komiteens innstilling: avvist, dissens Daniel og Arash 

 535 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 536 
 537 
Tilleggsforslag fra Mari O, BL: 
Punkt 1.0 x: 
 
Forslag: VT vil jobbe for å heve inntektsgrensen som regulerer hvor mye det er anledning til 
å tjene ved siden av studiene 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 538 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 539 
 540 
Tilleggsforslag fra Sigve, BL: 
Prioriteringene: 
 
Forslag: Primært: Nytt punkt: ”velferdstinget vil jobbe for å oppheve formuetaket som 
regulerer hvor mye studentene kan ha i formue mens de mottar studiestøtte. 
Sekundært: Samme som over med bytte ut ”oppheve” med ”heve” 
 
Komiteens innstilling: Primært: innstilt  

 541 
Vedtak: Forslaget ble avvist i sin helhet 
 542 
 543 
Endringsforslag fra Sigve BL:  
Prioriteringene: 
 
Forslag: endre ”like bra” til ”bedre” 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 544 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 545 
 546 
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Endingsforslag fra Marianne (Jus-Lista): 
Punkt 1.0 
 
Forslag: Dersom 3 hovedprioriteringer blir vedtatt skal punktet om studiefinansiering strykes 
til fordel for punkt om studenter og Rus,  
 
Komiteens innstilling: falt til fordel for VA's forslag 

 547 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 548 
 549 
2.0 Organisasjon  550 
2.1 Informasjon 551 

i. Velferdstingets vil utarbeide en Mediestrategi for 2009 med hovedmål om å 552 
gjøre VTs arbeid mer synlig. 553 

ii. Arbeidsutvalget skal totalrenovere sine nettsider, slik at www.studentvelferd.no blir en 554 
attraktiv og brukervennlig kilde for informasjon for VTs representanter og andre 555 
interesserte. Organisasjons- og informasjonsansvarlig vil ha hovedansvaret med å 556 
oppdatere Velferdstingets hjemmesider.  557 

iii. Velferdstinget skal forbedre informasjonsflyt, særlig ovenfor de mindre lærestedene, 558 
samt for alle nye representanter i Velferdstinget. 559 

iv. Arbeidsutvalget skal utvikle et VT-leksikon. 560 
v. Arbeidsutvalget skal holde VT-representantene og andre interesserte oppdatert på sitt 561 

arbeid gjennom informasjonsmailer. 562 
vi. Arbeidsutvalget vil oppdatere VTs politiske plattformer og sikre at de er lett 563 

tigjengelige på VTs nettsider. 564 
 565 
Endringsforslag Fra Ingrid Tungen VA 
Punkt 2.1 
 
Forslag: ”Velferdstinget vil utarbeide en mediestrategi for 2009 med hovedmål om å få 
gjennomslag for VTs saker”  
 
Komiteens innstilling: Avvist  

 566 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 567 
 568 
Endringsforslag Fra Ingrid Tungen, VA 
Punkt 2.1, punkt i: 
 
Forslag: Punkt i. Endre til ”…med hovedmål om å få gjennomslag for VTs saker, og gjøre 
det synlige for studentene”.  
 
Komiteens innstilling: innstilt 

 569 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 570 
 571 
Endringsforslag Fra Ingrid A, SD 
Punkt 2.1, tittel: 
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Forslag: Endre tittel til ” Velferdstinget vil utarbeide en synlighetsstrategi for 2009 og jobbe 
aktivt for å gjøre VTs arbeid bedre kjent blant studentene  
 
Komiteens innstilling: avvist til fordel for Ingrid Tungens forslag 

 572 
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt 
 573 
 574 
Endringsforslag Fra Ingrid Tungen, VA 
Punkt 2.1, vi: 
 
Nytt punkt etter vi: ”Velferdstinget skal arbeide aktivt opp mot student og lokalmedia. VT 
skal sette dagsorden i media for studentvelferdssaker, og sørge for at viktige saker for 
studentvelferden blir debattert.” 
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 575 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 576 
 577 
Endringsforslag Fra Ingrid Tungen, VA 
Punkt 2.1, punkt i: 
 
Forslag: Punkt i. Endre til ”…med hovedmål om å få gjennomslag for VTs saker, og gjøre 
det synlige for studentene”.  
 
Komiteens innstilling: innstilt 

 578 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 579 
 580 
Tilleggsforslag Fra Nicklas, SV-lista 
Punkt 2 og 3, avsnitt 4 og 10, side 3 og 5: 
 
Forslag: Lage en dialoggruppe som kan drive med samlet informasjonsgivning til nye 
studenter. Ikke flyers, plakater osv. men handling, arrangementer, apeller. Ikke dele 
informasjonsformidling opp i de enkelte organisasjoner, men en representant fra hvert organ 
som arbeider sammen med miljø og fairtrade. 
 
Komiteens innstilling: avvist til fordel for Sigves forslag under 3.1 i 

 581 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 582 
 583 
2.2 Samarbeid og tilgjengelighet 584 

i. Velferdstinget skal ha en god dialog og et godt samarbeid med de lokale 585 
studentdemokratiene ved lærestedene. 586 

ii. Velferdstinget skal gjøre seg synlige ovenfor studentene, spesielt ved semesterstart og 587 
valg til de respektive studentdemokratiene ved SiOs læresteder. 588 

iii. Arbeidsutvalget skal besøke alle læresteder tilknyttet Velferdstinget i løpet av 589 
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semesteret.  590 
iv. Arbeidsutvalget skal besøke alle studentmedier tilknyttet Velferdstinget i løpet av 591 

semesteret. 592 
v. I forkant av Velferdstingsmøter skal Arbeidsutvalget tilby å avholde formøter med de 593 

fraksjoner/lærestedsgrupperinger som ikke er representert i Velferdstingets 594 
Arbeidsutvalg.  595 

vi. Velferdstinget oppmuntrer lærestedenes lokale studentdemokratier til å bidra i 596 
synliggjøringen av Velferdstingets mål og virke.  597 

vii. Velferdstingets Arbeidsutvalg skal legge frem en halvårsrapport før sommeren, og en 598 
årsrapport på det siste ordinære VT-møtet.   599 

 600 
Strykningsforslag fra Daniel LL: 
Punkt 2.1, v 
 
Forslag: Punktet strykes 
 
Komiteens innstilling: avvist, dissens daniel 

 601 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 602 
 603 
Tilleggsforslag fra Peder, SPU: 
Punkt 2.2, nytt punkt viii 
 
Forslag: velferdstinget skal i 2009 kartlegge utfordringene knyttet til ny lov om 
tilgjengelighet i forhold til SiOs tjenestesteder og velferdstingets egen drift 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 604 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 605 
 606 
2.3 Lobbyarbeid 607 

i. Velferdstinget skal jobbe opp mot Oslo kommune for å få det offentlige til å ta et 608 
større ansvar for studentenes velferdssituasjon. I denne forbindelse skal 609 
Arbeidsutvalget se på mulighetene for å utarbeide en Studentmelding for Oslo 610 

ii. Velferdstinget skal samarbeide med relevante aktører opp mot Oslo kommune for å 611 
promotere og utvikle Oslo som en studentby. 612 

iii. Spesielt i forkant av valgkampen skal Velferdstinget samarbeide med lokale og 613 
nasjonale studentorganisasjoner for å sette studentvelferd på den politiske dagsorden. 614 

iv. Gjennom ”Forum for studentsaker”, et samarbeidsorgan mellom Oslo kommune, 615 
Studentparlamentet ved HiO, SBIO, NSU-H og Studentparlamentet ved UiO, og 616 
andre relevante fora, skal Velferdstingets Arbeidsutvalg promotere studentvelferd og 617 
ivareta en god dialog med kommunen. 618 

v. PR- og Lobbyansvarlig, har i samarbeid med resten av Arbeidsutvalget, ansvaret for å 619 
utarbeide og gjennomføre politiske lobbystrategier for Velferdstingets ulike vedtak.  620 

 621 
 622 
Endringsforslag fra Peder, SPU: 
Punkt 2.3, avsnitt iv 
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Forslag: Endre det etter andre komma til: Studentparlamentet ved HiO, ”BI i Oslo”, NSU-H 
og studentparlamentet ved UiO 
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 623 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 624 
 625 
2.4 Økonomi 626 

i. Velferdstingets Arbeidsutvalg skal følge Velferdstingets vedtatte budsjett, og sikre en 627 
ansvarlig forvaltning av Velferdstingets midler og eiendeler. 628 

ii. Arbeidsutvalget skal orientere og rapportere til Velferdstinget om utviklinger og 629 
endringer i den økonomiske situasjonen  630 

iii. Velferdstinget skal vedta en liste over prioriteringer i forkant av SiOs budsjett og 631 
statsbudsjettet.  632 

iv. Arbeidsutvalget skal sikre størst mulig åpenhet rundt budsjettbehandlingen i 633 
Velferdstinget.  634 

 635 
3.0 Studentsamskipnaden i Oslo 636 
3.1 SiO generelt 637 

i. I sin drift skal Velferdstinget benytte SiOs tilbud der dette er mulig. 638 
ii. Velferdstinget skal arbeide for at SiO skal tilstrebe gjennomsiktighet og god tilgang til 639 

relevant informasjon for studentene.  640 
iii. Velferdstinget skal arbeide for at enhver student, heltid og deltid, ved alle lærestedene 641 

tilknyttet SiO skal betale semesteravgiften. 642 
iv. Velferdstinget skal, i samarbeid med SiO, arbeide for økt synliggjøring av SiOs tilbud 643 

ved alle de tilknyttede lærerstedene og avdelingene. 644 
v. Velferdstinget vil jobbe for at SiO utvikler og utvider sitt IT-tilbud der det er et reelt 645 

behov for det.  646 
 647 
 648 
Endringsforslag Fra Sigve, BL 
Punkt 3.1, punkt i: 
 
Forslag: Endre til: ”i sin drift skal velferdstinget til enhver tid benytte det beste, billigste og 
mest miljøvennlige tilbud. 
 
Komiteens innstilling: innstilt 

 649 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 650 
 651 
Tilleggsforslag fra Peder, SPU: 
Punkt 3.1, nytt punkt vi 
 
Forslag: Nytt punkt ” vi) Velferdstinget skal kartlegge utfordringene knyttet til ny lov om 
tilgjengelighet i forhold til SiOs tjenestesteder 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 652 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
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 653 
 654 
Tilleggsforslag fra Solveig VA: 
Punkt 3.1, nytt punkt vi 
 
Forslag: 
Velferdstinget skal jobbe for at SiO følger offentlighetsloven 
 
Komiteens innstilling: avvist, dissen olivia 

 655 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 656 
 657 
Tilleggsforslag fra Sigve BL: 
Punkt 3.1 vi 
 
Forslag: Nytt punkt ”velferdstinget skal jobbe for at det plasseres kildesorteringsstasjoner 
som omfatter matavfall, papir, flasker og matavfall ved alle SiOs spisesteder 
 
Komiteens innstilling: avvist  

 658 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 

 659 
 660 
3.2 Sammenslåingen, SiO/OAS 661 

i. Velferdstinget er for at SiO slår seg sammen med Oslo- og 662 
Akershushøgskolenes studentsamskipnad til én felles samskipnad i Oslo. 663 
Velferdstinget vil samarbeide med de relevante aktørene for å tilrettelegge for 664 
en vellykket sammenslåingsprosess. 665 

 666 
3.3 Studentboliger 667 

i. Velferdstinget skal jobbe for at 2010 blir et like bra studentboligår som 2009. 668 
ii. Velferdstinget skal jobbe for en dekningsgrad på 100 % for internasjonale studenter, 669 

for å opprettholde SiOs boliggaranti. 670 
iii. Velferdstinget vil jobbe for en dekningsgrad på 20 % for nasjonale studenter. 671 
iv. Velferdstinget skal arbeide for å få tilskudd på 200 millioner for rehabilitering av 672 

Kringsjå studentby. 673 
v. Velferdstinget skal utrede for muligheten til å kjøpe tomten til Sogn VGS. 674 
vi. Velferdstinget skal jobbe for å få statlig støtte til fortetning av Sogn studentby. 675 
vii. Velferdstinget skal fortsette arbeidet for å få igjennom Planforslag I hos Plan- og 676 

Bygningsetaten, for å få bygget Vestgrensa II i seks etasjer.  677 
viii. Velferdstinget skal støtte SiO i arbeidet med å synliggjøre individuelle 678 

strømkostnader. 679 
ix. Velferdstinget vil jobbe for å øke kostnadsnormen pr. hybelenhet for 680 

studentboligbygging i Oslo. 681 
x. Velferdstinget skal tilstrebe at det finnes sosiale tilbud for studentene i studentbyene.  682 

 683 
 684 
Endringsforslag Fra Ingrid Tungen, VA 
Punkt 2.1, vi: 
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3-3 i: Endre til: ”Velferdstinget skal jobbe for 1500 nye studentboliger i 2010”  
 
Komiteens innstilling: innstilt 

 685 
Vedtak: Forslaget ble trukket 
 686 
Endringsforslag Marianne, Jus-lista: 
Punkt 3.3, avsnitt 1 
 
Forslag: 
”velferdstinget skal jobbe for at SiO får tildelt minst like mange studentboliger for 2010 som 
i 2009. Punkt under i) under 3.3 Studentboliger endres som konsekvens. 
 
Komiteens innstilling: avvist til fordel for Ingrid Tungens forslag 

 687 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 688 
 689 
Endringsforslag fra Sigve, BL: 
Punkt 3.3, i: 
 
Forslag: Endre til ” velferdstinget skal jobbe for at 2010 blir et bedre studentboligår enn 2009 
 
Komiteens innstilling: avvist til fordel for Ingrid Tungens forslag 

 690 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 691 
 692 
Endringsforslag fra Daniel, LL: 
Punkt 3.3, ii 
 
Forslag: Velferdstinget skal opprettholde dekningsgraden på 100% for internasjonale 
studenter, ved å opprettholde SiOs boliggaranti 
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 693 
Vedtak: Forslaget ble trukket til fordel for Peders forslag 
 694 
Endringsforslag fra Peder, SPU: 
Punkt 3.3, ii 
 
Forslag: Endre setning til: 
Velferdstinget skal jobbe for en dekningsgrad på 100% for internasjonale studenter ”ved alle 
SiOs læresteder”, for å opprettholde SiOs boliggaranti. 
 
Komiteens innstilling: avvist til fordel for Daniels forslag 

 695 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 696 
 697 
Endringsforslag fra Daniel, LL: 
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Punkt 3.3, v 
 
Forslag: Endre ”sogn vgs” til ”Oslo kommune, som i dag huser Sogn vgs” 
 
Komiteens innstilling: innstilt 

 698 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 699 
 700 
Endringsforslag fra Emil SD: 
Punkt 3.3, v 
 
Forslag: VT skal arbeide for at tomta til sogn vgs blir solgt til sio for langt under markedspris 
  
Komiteens innstilling: innstilt, men vil ha delt votering mellom det før og etter sio. 

 701 
Vedtak: Delt votering, følgende setning ble vedtatt: VT skal arbeide for at tomta til 
sogn vgs blir solgt til sio. 
 702 
 703 
Endringsforslag fra Daniel, LL: 
Punkt 3.3, ix 
 
Forslag: Punktet endres til ” Velferdstinget skal jobbe for å fjerne kostnadsnormen pr. 
hybelenhet for studentboliger. 
 
Komiteens innstilling: avvist, dissens Daniel 

 704 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt: stemmetall: 16 for, 13 mot og 1 avholdende 
 705 
 706 
3.4 Spisesteder og kafeer 707 

i. Velferdstinget ønsker at SiO skal jobbe for å etablere kantine på BI i Nydalen. 708 
ii. Velferdstinget vil jobbe for at Studentkafeene skal tilby rettferdige, økologiske og 709 

sesongbaserte varer, uten at det øvrige tilbudet belastes av dette. 710 
iii. Velferdstinget vil sikre at Studentkafeene opplyser skriftlig, gjennom synlige oppslag, 711 

om hvilke matvarer som er sikre å spise for allergikere og andre med spesielle 712 
kostbehov. Disse opplysningene skal også være tilgjengelige på engelsk. I tillegg skal 713 
all bakst, og lignende, merkes med ingredienslapper for å gjøre det enklere for 714 
allergikere å orientere seg.  715 

iv. Velferdstinget mener at SiO ikke bør drive utsalgssteder som over tid viser 716 
underskudd større enn 20 % av omsetningen. Det må foretas en grundig 717 
konsekvensutredning samt en utredning av utsalgsstedets drift. Velferdstinget må 718 
høres i slike saker.*  719 

 720 
 721 
Tilleggsforslag fra Ådne, VA: 
Punkt 3.4, avsnitt ii 
 
Forslag: legge til sunne mellom studentkafeene skal tilby ”sunne”, rettferdige, økologiske…  
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Komiteens innstilling: innstilles 
 722 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 723 
 724 
Endringsforslag fra Fride, SD: 
Punkt 3.4, avsnitt iii 
 
Forslag:Velferdstinget vil sikre at studentkafeene skriftlig opplyser om ingrediensene i sine 
matvarer, både på norsk og engelsk. Dette for å gjøre det enklere for allergikere og andre 
med spesielle kostbehov å orienteres seg.  
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 725 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 726 
 727 
Tilleggsforslag fra Ingrid Tungen, VA 
Punkt 3.4, nytt punkt v 
 
Forslag: Nytt punkt v.: ”Velferdstinget vil at dagens ikke skal koste mer enn 30 kroner ved 
aller SiOs kantiner”  
 
Komiteens innstilling: avvist, dissens olivia nicklas 

 728 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 729 
 730 
Tilleggsforslag fra Synnøve Knivsland, Realistlista: 
Punkt 3.4, nytt avsnitt: 
 
Forslag: v. Velferdstinget skal sikre at både studentkafeene og SiO catering har et 
tilfredsstillende tilbud til matallergikere.  
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 731 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 732 
3.5 Studenthelsetjenesten og studentrådgivningen 733 

i. Velferdstinget vil fortsette arbeidet for å bedre psykisk helse blant studentene. 734 
Velferdstinget vil videreutvikle både lavterskeltilbudet gjennom 735 
Studentrådgivningen, og arbeide for økte bevilgninger for den psykologiske 736 
helsetjenesten.  737 

ii. Velferdstinget skal fortsette å arbeide for at Helse Sørøst skal øke tilskuddet til SiOs 738 
Spesialisthelsetjeneste. 739 

iii. Velferdstinget skal jobbe for at Studenthelsetjenesten utvikler muligheten for å 740 
bestille timer på internett.  741 

iv. Velferdstinget skal jobbe for å øke antall studenter som benytter tannlegetjenester 742 
jevnlig. 743 

v. Velferdstinget vil arbeide for økt synliggjøring og utvikling av studentrådgivningen 744 
som et lavterskeltilbud i forhold til den øvrige psykologiske helsetjenesten. 745 
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vi. Velferdstinget skal arbeide for at Studenthelsetjenestens og Studentrådgivningens 746 
informasjonsbrosjyrer skal være tilgjengelig på engelsk. Kurs bør være tilgjengelig på 747 
engelsk ved etterspørsel. 748 

 749 
 750 
Endringsforslag Fra Ingrid Aune, SD 
Punkt 3.5, punkt i: 
 
Forslag: Endre til VT vil arbeide i samarbeid med sio for å gjøre lavterskeltilbudet innenfor 
psykisk helse bedre kjent blant studentene 
 
Komiteens innstilling: avvist  

 751 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 752 
 753 
 754 
Tilleggsforslag fra Nicklas 
Ikke spesifisert hvor i dokumentet forslaget skal settes inn 
 
Forslag: Opprette en gruppe i samarbeid med SiO, som følger hjem jenter og snakke med 
dem når de er redde. Velge riktig vei osv. Denne gruppen har nattevakt og kan alltid ringes 
 
Komiteens innstilling: avvist  

 755 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 756 
 757 
Tilleggsforslag fra Ingrid Tungen, VA 
Punkt 3.5, nytt punkt mellom iv og v 
 
Forslag: Nytt punkt mellom iv. og v.: ”Velferdstinget skal jobbe for en offentlig fullfinansiert 
tannhelsetjeneste for studenter.” 
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 758 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 759 
 760 
Strykningsforslag fra Sigve BL: 
Punkt 3.5 iv 
 
Forslag: Punktet strykes 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 761 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 762 
3.6 Studentbarnehager og øvrige tiltak for studenter med barn 763 

i. Velferdstinget skal samarbeide med barnehagene i utviklingen av en enhetlig 764 
miljøprofil og miljøfyrtårnssertifisering av studentbarnehagene. Målet er at 765 
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miljøprofilen skal gjenspeiles både i driften og det pedagogiske innholdet.  766 
ii. Velferdstinget skal fortsette å arbeide med ”Studenter og barn”, for å kartlegge 767 

problemstillingene knyttet til studenter med barn, og arbeide for et bedre 768 
rettighetsvern for denne gruppen. Målet er at studenter med barn skal få samme 769 
rettigheter og muligheter for utdanning som den øvrige studentmassen. 770 

 771 
 772 
Tilleggsforslag fra Peder, SPU: 
Punkt 3.6, nytt punkt iii 
 
Forslag: Nytt punkt: ” Velferdstinget skal arbeide for at SiOs neste barnehage skal ligge i 
Nydalen 
 
Komiteens innstilling: avvist, dissens Arash 

 773 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 774 
 775 
3.7 Studentidretten 776 

i. Velferdstinget skal undersøke hvorvidt den vedtatte studentandelen på 80 % ved OSI-777 
lagene har blitt opprettholdt. 778 

ii. Velferdstinget skal gå i dialog med Studentidretten for å undersøke mulighetene for 779 
opprettelsen av et gratis selvforsvarskurs for kvinner.  780 

 781 
 782 
Tilleggs/strykningsforslag fra Sten, LL 
Punkt 3.7, nytt punkt ii 
 
Forslag: 
- Primært: stryk punktet -  avvist,  
- Sekundært: legg til etter kvinner: ” , homofile, lesbiske, bifile og transpersoner samt andre 
utsatte grupper - Innstilt  
- Tertiært: Ny setning etter kvinner ” Dette skal være et supplement til det ordinære trenings 
og kurstilbudet og krever ordinær treningsavgift” avvist 
 
Komiteens innstilling: innstille det sekundære 

 783 
Vedtak: Forslaget ble avvist i sin helhet 
 784 
 785 
Strykningsforslag fra Sigve BL: 
Punkt 3.7 ii 
 
Forslag: Stryk punktet om gratis selvforsvarkurs 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 786 
Vedtak: Forslaget ble avvist (likelydende som Stens primæforslag) 

 787 
 788 
Endringsforslag fra Sten, LL 
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Punkt 3.7, nytt punkt ii 
 
Forslag: Stryk punktet og erstatt med: ” Velferdstinget skal gå i dialog med 
studentrådgivningen for å undersøke mulighetene for opprettelsen av et gratis 
voldsforebyggende kurs for alle studenter” flytt punktet til 3.5  
 
Komiteens innstilling: innstilt, 

 789 
Vedtak: Delt votering: Forslaget ble vedtatt med unntak av flyttingen 
 790 
 791 
Tilleggsforslag fra Jonas, BI: 
Punkt 3.7, ii 
 
Forslag: Legg til før punktum ”og for menn” 
 
Komiteens innstilling: avvist til fordel for Stens forslag 

 792 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 793 
 794 
Endringsforslag fra Peder, SPU: 
Punkt 3.7, iii 
 
Forslag: Velferdstinget skal arbeide for at alle studenter tilknyttet SiO skal ha like vilkår for 
bruk av treningstilbudet til SiO 
 
Komiteens innstilling: avvist til fordel for Daniels forslag 

 795 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 796 
 797 
Endringsforslag fra Daniel, LL: 
Punkt 3.7, iii 
 
Forslag: punktet endres til ” velferdstinget skal arbeide for at prisen på treningskort skal bli 
likere for alle SiOs studenter, ved å inngå dialog med de ulike lærestedene om deres støtte til 
SiO 
 
Komiteens innstilling: innstilling 

 798 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 

 799 
3.8 Karrieresentrene 800 

• Velferdstinget skal arbeide for at Karrieresentrenes tilbud blir mer synlig ved alle 801 
lærestedene. 802 

• Velferdstinget vil undersøke muligheten for at de ulike Karrieresentrene kan i større 803 
grad samarbeide på tvers av lærestedene.  804 

• Velferdstinget vil undersøke muligheten for å arrangere en årlig Arbeidslivsuke for SiOs 805 
læresteder.  806 
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 807 
3.9 Akademika  808 

i. Velferdstinget skal arbeide for at Akademika sitt betalingssystem på nett utvides.  809 
 810 
3.10 Miljø i SiO 811 

i. Velferdstinget mener SiO skal tilstrebe miljøvennlige løsninger i sin drift, og vil gjøre 812 
det samme i sin egen. 813 

ii. Velferstinget vil være aktive i SiOs arbeidsgruppe for miljø og arbeide for å lage en 814 
helhetlig miljøprofil for SiO. I denne prosessen vil Velferdstingets miljøpolitiske 815 
dokument legge de grunnleggende premissene.  816 

 817 
Endrings- og tilleggsforslag Fra Anne, SD 
Punkt 3.10, punkt i: 
 
Forslag: Endre punkt i under 3.10 til ” velferdstinget vil at SiO skal jobbe aktivt for 
miljøvennlige løsninger i sin drift, samt tilrettelegging for en miljøvennlig studiehverdag”  
 
Komiteens innstilling: innstilt, dissens nicklas   

 818 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 819 
 820 
4.0  Andre politikkområder 821 
4.1 Tilknyttede læresteder 822 

i. Velferdstinget skal sikre at de tilknyttede lærestedene tilrettelegger for studentkulturelle 823 
aktiviteter, studentmedier og andre velferdsgoder for studentene, ved å tilby fristasjon. 824 

ii. Velferdstinget skal arbeide i mot enhver omgåelse av fristasjonsavtalen.  825 
iii. Velferdstinget skal understreke for de ulike lærestedene tilknyttet SiO at de har et 826 

ansvar for å synliggjøre SiOs velferdstilbud overfor studentene, blant annet på 827 
lærestedenes egne nettsider.  828 

 829 
4.2 Studentkultur og studentmediene 830 

i. Velferdstinget skal sørge for at alle studentforeninger som mottar støtte fra 831 
semesteravgiften, skal være drevet av og være for studenter.  832 

ii. Velferdstinget, i samarbeid med Kulturstyret, vil jobbe for at studentforeninger skal ha 833 
gode driftsvilkår. 834 

iii. Velferdstinget skal høre studentforeningene i saker som angår dem. 835 
iii. Velferdstinget skal, i samarbeid med studentmediene, arbeide for å få støtte fra eksterne 836 

aktører, som Medietilsynet. Eventuell manglende ekstern støtte bør slå positivt ut når 837 
rammemidlene fordeles. 838 

iv. Velferdstinget skal tilstrebe likebehandling i fordeling av midler til studentdemokratier 839 
og medier. 840 

 841 
 842 
Tilleggsforslag fra Ingrid Tungen, VA 
Punkt 4.2, nytt punkt 
 
Forslag: Nytt punkt v.: ”Velferdstinget skal jobbe for å få innført kulturkort for studenter i 
Oslo kommune”  
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Komiteens innstilling: innstilt 
 843 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 844 
 845 
Strykningsforslag fra Sigve BL:  
Punkt 4.2: 
 
Forslag: Stryk punktet om studentmedier 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 846 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 847 
 848 
Endingsforslag fra Peder SPU: 
Punkt 4.2 iv: 
 
Forslag: Setning ”evt. Manglende” endres til ” Studentmedier som har dårlig grunnlag for 
reklameinntekter skal hensynstas i fordeling av rammemidlene  
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 849 
Vedtak: Vedtatt 
 850 
 851 
4.3 Studiefinansiering 852 

i. Velferdstinget skal, i sammen med andre nasjonale studentorganisasjonene, 853 
arbeide for 11 måneders studiefinansiering for realisere målet om 854 
heltidsstudenten.  855 

ii. Velferdstinget i Oslo skal sikre at studenter som opplever å få en fysisk eller psykisk 856 
skade som gjør at studenten må få utsatt eksamen og/eller studium, ikke skal oppleve at 857 
dette vil gå utover studiefinansieringen.  858 

iii. Velferdstinget skal jobbe for å oppheve Lånekassens 6-måneders regel for å få 859 
fødselsstipend. Velferdstinget vil erstatte dette med en ordning hvor støtten gis som lån 860 
for deretter å gjøres om til stipend etter endte studier.  861 

 862 
 863 
Endringsforslag Fra Ingrid Aune, SD 
Punkt 4.3, punkt i: 
 
Forslag: Stryk ” for å realisere målet om heltidsstudenten” 
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 864 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 865 
 866 
Tilleggsforslag fra Peder SPU: 
Punkt iv: 
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Forslag: Nytt punkt. Velferdstinget skal arbeide for at alle studenter som plikter å betale 
semesteravgiften gjør dette. 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 867 
Vedtak: Avvist 
 868 

 869 
4.4 Læringsmiljø 870 

i. Velferdstinget vil, i samarbeid med nasjonale studentorganisasjoner, arbeide for 871 
lovfestede studentrettigheter innenfor læringsmiljø. 872 

ii. Velferdstinget skal ha en god dialog med Læringsmiljøutvalgene ved de ulike 873 
lærestedene. 874 

 875 
4.5 Studenter og sykdom 876 

i. Velferdstinget skal arbeide for at sykdom ikke skal gjøre studieløpet i sin helhet 877 
vanskeligere å gjennomføre.  878 

ii. Velferdstinget skal fortsette arbeidet med studenter og uførhet, med mål om å bedre de 879 
økonomiske rammene for studenter som blir uføre uten å ha opptjente rettigheter. 880 

iii. Velferdstinget skal jobbe opp mot Stortingets behandlingen av ny uførestønad og ny 881 
alderspensjon for uføre for å sette fokus på studenter som blir uføre uten å ha opptjente 882 
rettigheter.  883 

 884 
 885 
Tilleggsforslag fra Ingrid Tungen VA: 
Nytt punkt 4.5 
 
Forslag: ”Likestilling”opprettes som eget punkt 4.5.   
 
Komiteen innstilling: innstilt 

 886 
Vedtak: Forslaget ble avvist 

 887 
 888 
Tilleggsforslag fra Ingrid Tungen VA: 
Nytt punkt 4.5 i 
 
Forslag: Nytt punkt i.: Velferdstinget skalkartlegge problemer med seksuell trakassering.  
 
Komiteens innstilling: avvist, dissens olivia 

 889 
Vedtak: Forslaget ble avvist 

 890 
 891 
Tilleggsforslag fra Ingrid Tungen VA: 
Nytt punkt 4.5 ii 
 
Forslag: Nytt punkt ii.: Velferdstinget ønsker at studentfedre skal ha rett til pappapermisjon 
på 6 mnd. Det vil si at de ikke mister stipend på grunn av utsatt eksamen.  
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Nytt punkt iii: Flytt punkt ii. under punkt 3.7. til ett nytt punkt iii.  
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 892 
Vedtak: Delt votering: Forslaget ble vedtatt, flyttingen ble avvist 

 893 
 894 
4.6 Studenter og rus 895 

i. Gjennom arbeidsgruppa ”studenter og rus” skal Velferdstinget utarbeide en brosjyre om 896 
temaet. 897 

ii. Velferdstinget skal samarbeide med lokale studentdemokratier for å arrangere rusfrie og 898 
alkoholfokusfrie arrangementer, spesielt med fokus på semesterstart. 899 

 900 
 901 
Endrings- og tilleggsforslag Fra Marianne, Jus-lista 
Punkt 4.6, punkt i og ii: 
 
Forslag: 

1. Velferdstinget skal gjennom arbeidsgruppen ”studenter og rus” videreføre og 
ferdigstille rusprosjektet fra 2008, der VT fikk midler fra helsedirektoratet 

2. Arbeidsgruppen skal sikre bred forankring blant studentene gjennom samarbeid med 
lokale studentdemokrati og studentforeninger 

3. Arbeidsgruppen skal sikre faglig forankring gjennom samarbeid med SiOs 
helsetjeneste og andre relevante aktører 

 902 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 903 
 904 
Tilleggsforslag fra Anne, SD: 
Punkt 4.6, ii 
 
Forslag: Etter ”lokale studentdemokratier” legge til ” og store studentforeninger”  
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 905 
Vedtak: Ivaretatt av Mariannes forslag 
 906 
 907 
Strykningsforslag Fra Sigve, BL 
Punkt 4.6, punkt ii: 
 
Forslag: Stryk punktet 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 908 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 909 
 910 
Endringsforslag fra Anne, SD:  
Punkt 4.6, punkt ii og Prioriteringene: 
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Forslag: etter ”samarbeid med lokale studentdemokratier” legg til ”og store 
studentforeninger”  
 
Komiteens innstilling: avvist   

 911 
Vedtak: Forslaget ble avvist som følge av vedtak av Mariannes forslag 
 912 
 913 
4.7 Internasjonalisering  914 

i. Velferdstinget skal jobbe for at økt internasjonalisering må bli fulgt opp av mer 915 
målrettet integrasjon av internasjonale studenter.  916 

ii. Velferdstinget skal arbeide for at SiOs velferdstilbud blir like tilgjengelige for 917 
internasjonale studenter som for andre studenter. 918 

iii. Velferdstingets Arbeidsutvalg skal, i samarbeid med Studentrådgivningen, dele ut midler 919 
fra ”Krisefond for internasjonale studenter.” 920 

iv. Velferdstinget vil arbeide for økt integrering av internasjonale studenter. 921 
 922 
 923 
Strykningsforslag fra Mari, BL: 
Punkt 4.7 i 
 
Forslag: Stryk punktet 
 
Komiteens innstilling: avvist 

 924 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 925 
 926 
Strykningsforslag fra Sten LL: 
Punkt 4.7 i 
 
Forslag: Stryk punktet 
 
Komiteens innstilling: innstilt 

 927 
Vedtak: Likelydende forslag vedtatt 
 928 
 929 
Endringsforslag fra Sten LL: 
Punkt 4.7 iii 
 
Forslag: Endre punktet til ” Velferdstingets arbeidsutvalg skal fortsatt forvalte ”krisefond for 
internasjonale studenter” og dele ut midler herfra etter behov, i samarbeid med 
studentrådgivningen. 
 
Komiteens innstilling: innstilt 

 930 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 931 
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4.8 Studentsolidaritet 932 
• Velferdstinget i Oslo ønsker at SAIH-ordningen skal opprettholdes slik den er i dag. 933 
 934 
 935 
 936 
• Velferdstinget i Oslo skal ved hver prosjektperiode støtte Studentenes fredspris for å 937 

sette fokus på studentenes rettigheter også utenfor Norges grenser. 938 
 939 
Dissens, Moderat Gruppe v/ Mari Berdal Djupvik 
 
Punkt 4.8, i 
 
Forslag: 
Endres til: Velferdstinget i Oslo ønsker at alle læresteder synliggjør at SAIH-ordningen er en 
reell frivillig innbetaling, ikke en obligatorisk del av semesteravgiften. 
 

 940 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med leders stemmerett 

 941 
 942 
Tilleggsforslag fra Emil SD: 
Punkt 4.8 iii 
 
Forslag: Det skal ikke opplyses om reservasjonsretten på betalingssiden for semesteravgiften 
 
Komiteens innstilling: avvist  

 943 
Vedtak: Forslaget ble avvist 
 944 
 945 
Tilleggsforslag Fra Nicklas, SV-lista 
Punkt 4.8, siste side 
 
Forslag: Opprette dialog med nye lister. Student-aktionen, 
 
Komiteens innstilling: Ikke realitetsbehandlet. Dette er de lokale studentdemokratienes 
ansvar 

 946 
Vedtak: Forslaget ble ikke realitetsbehandlet 
 947 
 948 
 949 
Tilleggsforslag fra Realistlista: 
Nytt punkt 4.9 
 
Forslag: 
i) VT skal arbeide for å få samme rabatter til studentmånedskortet som for andre sesongkort, 
dvs. at man skal kunne ta med seg enten sykkel, fire barn eller en hund gratis lørdag og 
søndag, 

Dissens: Moderat Gruppe v/ Mari Berdal Djupvik 
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Komiteens innstilling: avvist til fordel for redaksjonskomiteens forslag 

 950 
Vedtak: Forslaget ble avvist 

 951 
 952 
Tilleggsforslag fra : A. Mortensen, S. Knivsland og H. Vangli- Realistlista  
Nytt punkt 4.9 
 
Forslag: 

i) VT skal arbeide for å få samme rabatter til studentmånedskortet som for andre 
sesongkort, dvs. at man skal kunne ta med seg enten sykkel, fire barn eller en 
hund gratis lørdag og søndag, 

ii) VT skal arbeide for et studentmånedskort uten aldersbegrensing 
iii) VT skal arbeide for at studenter ved andre læresteder skal få tilgang til 

studentmånedskort dersom de tar fag ved læresteder underlagt SiO 
 
Komiteens innstilling: avvist til fordel for Redaksjonskomiteens forslag 

 953 
Vedtak: Følgende tekst ble vedtatt: 

ii) VT skal arbeide for et studentmånedskort uten aldersbegrensing 
iii) VT skal arbeide for at studenter ved andre læresteder skal få tilgang til 

studentmånedskort dersom de tar fag ved læresteder underlagt SiO 

 954 
 955 
Tilleggsforslag fra Redaksjonskomiteen 
Nytt punkt 4.9 
 
Forslag: 
i) VT skal arbeide for at studentmånedskort gir samme fordeler som andre månedskort. 
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 956 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 

 957 
 958 
Forslag Fra Marianne, Jus-lista 
Gjennomgående, hele dokumentet: 
 
Forslag: Erstatte ”velferdstinget vil” med ”velferdstinget skal”  
 
Komiteens innstilling: innstilt  

 959 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 960 
 961 
Forslag Fra Marianne, Jus-lista 
Gjennomgående, hele dokumentet: 
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Forslag: Erstatte ”velferdstinget ønsker” med ”velferdstinget mener” 
 
Komiteens innstilling: innstilt 

 962 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 963 
 964 
Forslag Fra Red.kom 
Gjennomgående, hele dokumentet: 
 
Forslag. AU gis mulighet til å foreta redaksjonelle og språklige endringer. Dokumentene må 
forelegges KK for godkjenning. 

 965 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 966 
 967 
Endelig tekst blir da: 968 
 969 
Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 970 
 971 
Innholdsfortegnelse 972 
1.0 Prioriteringer 973 
2.0 Organisasjon 974 

2.1  Informasjon 975 
2.2  Samarbeid og tilgjengelighet 976 
2.3  Lobbyarbeid 977 
2.4  Økonomi 978 

3.0 SiO  979 
3.1  SiO generelt 980 
3.2 Sammenslåingen, SiO/OAS 981 
3.3 Studentboliger 982 
3.4 Spisesteder og kafeer 983 
3.5 Studenthelsetjenesten 984 
3.6  Studentrådgivningen 985 
3.7 Studentbarnehager og øvrige tiltak for studenter med barn 986 
3.8 Studentidretten 987 
3.9 Karrieresentrene 988 
3.10 Akademika 989 
3.11 Miljø i SiO 990 

4.0 Andre politikk-områder 991 
4.1 Tilknyttede læresteder  992 
4.2 Studentkultur og studentmediene 993 
4.3 Studiefinansiering 994 
4.4 Læringsmiljø 995 
4.5 Studenter og sykdom 996 
4.6 Studenter og rus 997 
4.7 Internasjonalisering 998 
4.8 Studentsolidaritet 999 

 1000 
1.0 Prioriteringer 1001 
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Arbeidsprogrammet bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Fra Velferdstingets 1002 
arbeidsprogram, er følgende punkter de viktigste prioriteringene for 2009: 1003 
 1004 

ix. Velferdstingets skal utarbeide en Mediestrategi for 2009 med hovedmål om å gjøre 1005 
VTs arbeid mer synlig. 1006 

x. Velferdstinget er for at SiO slår seg sammen med Oslo- og Akershushøgskolenes 1007 
studentsamskipnad til én felles samskipnad i Oslo. Velferdstinget vil samarbeide med 1008 
de relevante aktørene for å tilrettelegge for en vellykket sammenslåingsprosess. 1009 

xi. Velferdstinget skal jobbe for at 2010 blir et like godt studentboligår som 2009. 1010 
xii. VT skal arbeide for at tomta til Sogn vgs blir solgt til SiO for å få bygget 1011 

Vestgrensa II i seks etasjer.. 1012 
xiii. Velferdstinget skal, i samarbeid med nasjonale studentorganisasjoner, arbeide for 11 1013 

måneders studiestøtte.  1014 
xiv. Velferdstinget skal gjennom arbeidsgruppen "Studenter og Rus" videreføre og 1015 

ferdigstille rusprosjektet fra 2008. 1016 
xv. Velferdstinget skal, i samarbeid med nasjonale studentorganisasjoner, jobbe for å 1017 

styrke studenters ettigheter i forhold til det fysiske, psykiske og psykososiale 1018 
læringsmiljøet gjennom lovgivning. 1019 

xvi. Velferdstinget skal, i samarbeid med nasjonale studentorganisasjoner, arbeide for 1020 
lovfestede studentrettigheter innenfor læringsmiljø. 1021 

 1022 
2.0 Organisasjon  1023 
2.4 Informasjon 1024 

vii. Velferdstingets skal utarbeide en Mediestrategi for 2009 med hovedmål om å 1025 
få gjennomslag for VT's saker, og gjøre det synlige for studentene. 1026 

viii. Arbeidsutvalget skal totalrenovere sine nettsider, slik at www.studentvelferd.no blir en 1027 
attraktiv og brukervennlig kilde for informasjon for VTs representanter og andre 1028 
interesserte. Organisasjons- og informasjonsansvarlig vil ha hovedansvaret med å 1029 
oppdatere Velferdstingets hjemmesider.  1030 

ix. Velferdstinget skal forbedre informasjonsflyt, særlig ovenfor de mindre lærestedene, 1031 
samt for alle nye representanter i Velferdstinget. 1032 

x. Arbeidsutvalget skal utvikle et VT-leksikon. 1033 
xi. Arbeidsutvalget skal holde VT-representantene og andre interesserte oppdatert på sitt 1034 

arbeid gjennom informasjonsmailer. 1035 
xii. Arbeidsutvalget skal oppdatere VTs politiske plattformer og sikre at de er lett 1036 

tigjengelige på VTs nettsider. 1037 
xiii. Velferdstinget skal arbeide aktivt opp mot student og lokalmedia. VT skal sette 1038 

dagsorden i media for studentvelferdssaker, og sørge for at viktige saker for 1039 
studentvelferden blir debattert. 1040 

 1041 
 1042 
2.5 Samarbeid og tilgjengelighet 1043 

viii. Velferdstinget skal ha en god dialog og et godt samarbeid med de lokale 1044 
studentdemokratiene ved lærestedene. 1045 

ix. Velferdstinget skal gjøre seg synlige ovenfor studentene, spesielt ved semesterstart og 1046 
valg til de respektive studentdemokratiene ved SiOs læresteder. 1047 

x. Arbeidsutvalget skal besøke alle læresteder tilknyttet Velferdstinget i løpet av 1048 
semesteret.  1049 

xi. Arbeidsutvalget skal besøke alle studentmedier tilknyttet Velferdstinget i løpet av 1050 
semesteret. 1051 

xii. I forkant av Velferdstingsmøter skal Arbeidsutvalget tilby å avholde formøter med de 1052 
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fraksjoner/lærestedsgrupperinger som ikke er representert i Velferdstingets 1053 
Arbeidsutvalg.  1054 

xiii. Velferdstinget oppmuntrer lærestedenes lokale studentdemokratier til å bidra i 1055 
synliggjøringen av Velferdstingets mål og virke.  1056 

xiv. Velferdstingets Arbeidsutvalg skal legge frem en halvårsrapport før sommeren, og en 1057 
årsrapport på det siste ordinære VT-møtet.   1058 

 1059 
 1060 
2.6 Lobbyarbeid 1061 

vi. Velferdstinget skal jobbe opp mot Oslo kommune for å få det offentlige til å ta et 1062 
større ansvar for studentenes velferdssituasjon. I denne forbindelse skal 1063 
Arbeidsutvalget se på mulighetene for å utarbeide en Studentmelding for Oslo 1064 

vii. Velferdstinget skal samarbeide med relevante aktører opp mot Oslo kommune for å 1065 
promotere og utvikle Oslo som en studentby. 1066 

viii. Spesielt i forkant av valgkampen skal Velferdstinget samarbeide med lokale og 1067 
nasjonale studentorganisasjoner for å sette studentvelferd på den politiske dagsorden. 1068 

ix. Gjennom ”Forum for studentsaker”, et samarbeidsorgan mellom Oslo kommune, 1069 
Studentparlamentet ved HiO, BI i Oslo, NSU-H og Studentparlamentet ved UiO, og 1070 
andre relevante fora, skal Velferdstingets Arbeidsutvalg promotere studentvelferd og 1071 
ivareta en god dialog med kommunen. 1072 

x. PR- og Lobbyansvarlig, har i samarbeid med resten av Arbeidsutvalget, ansvaret for å 1073 
utarbeide og gjennomføre politiske lobbystrategier for Velferdstingets ulike vedtak.  1074 

 1075 
 1076 
2.5 Økonomi 1077 

v. Velferdstingets Arbeidsutvalg skal følge Velferdstingets vedtatte budsjett, og sikre en 1078 
ansvarlig forvaltning av Velferdstingets midler og eiendeler. 1079 

vi. Arbeidsutvalget skal orientere og rapportere til Velferdstinget om utviklinger og 1080 
endringer i den økonomiske situasjonen  1081 

vii. Velferdstinget skal vedta en liste over prioriteringer i forkant av SiOs budsjett og 1082 
statsbudsjettet.  1083 

viii. Arbeidsutvalget skal sikre størst mulig åpenhet rundt budsjettbehandlingen i 1084 
Velferdstinget.  1085 

 1086 
3.0 Studentsamskipnaden i Oslo 1087 
3.11 SiO generelt 1088 

vi. I sin drift skal Velferdstinget til enhver tid benytte det beste, billigste og mest 1089 
miljøvennlige tilbud.. 1090 

vii. Velferdstinget skal arbeide for at SiO skal tilstrebe gjennomsiktighet og god tilgang til 1091 
relevant informasjon for studentene.  1092 

viii. Velferdstinget skal arbeide for at enhver student, heltid og deltid, ved alle lærestedene 1093 
tilknyttet SiO skal betale semesteravgiften. 1094 

ix. Velferdstinget skal, i samarbeid med SiO, arbeide for økt synliggjøring av SiOs tilbud 1095 
ved alle de tilknyttede lærerstedene og avdelingene. 1096 

x. Velferdstinget vil jobbe for at SiO utvikler og utvider sitt IT-tilbud der det er et reelt 1097 
behov for det.  1098 

xi. Velferdstinget skal kartlegge utfordringene knyttet til ny lov om tilgjengelighet i 1099 
forhold til SiOs tjenestesteder 1100 

xii. Velferdstinget skal jobbe for at SiO følger offentlighetsloven. 1101 
xiii. Velferdstinget skal jobbe for at det plasseres kildesorteringsstasjoner som omfatter 1102 

matavfall, papir, flasker og matavfall ved alle SiOs spisesteder 1103 
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 1104 
 1105 
3.12 Sammenslåingen, SiO/OAS 1106 

ii. Velferdstinget er for at SiO slår seg sammen med Oslo- og 1107 
Akershushøgskolenes studentsamskipnad til én felles samskipnad i Oslo. 1108 
Velferdstinget skal samarbeide med de relevante aktørene for å tilrettelegge for 1109 
en vellykket sammenslåingsprosess. 1110 

 1111 
3.13 Studentboliger 1112 

xi. Velferdstinget skal skal jobbe for at SiO får tildelt minst like mange 1113 
studentboliger for 2010 som i 2009. 1114 

xii. Velferdstinget skal jobbe for en dekningsgrad på 100 % for internasjonale studenter, 1115 
ved alle SiOs læresteder, for å opprettholde SiOs boliggaranti. 1116 

xiii. Velferdstinget skal jobbe for en dekningsgrad på 20 % for nasjonale studenter. 1117 
xiv. Velferdstinget skal arbeide for å få tilskudd på 200 millioner for rehabilitering av 1118 

Kringsjå studentby. 1119 
xv. Velferdstinget skal arbeide for at tomten til Oslo Kommune, som i dag huser Sogn 1120 

VGS blir solgt til SiO. 1121 
xvi. Velferdstinget skal jobbe for å få statlig støtte til fortetning av Sogn studentby. 1122 
xvii. Velferdstinget skal fortsette arbeidet for å få igjennom Planforslag I hos Plan- og 1123 

Bygningsetaten, for å få bygget Vestgrensa II i seks etasjer.  1124 
xviii. Velferdstinget skal støtte SiO i arbeidet med å synliggjøre individuelle 1125 

strømkostnader. 1126 
xix. Velferdstinget skal jobbe for å fjerne kostnadsnormen pr. hybelenhet for 1127 

studentboliger. 1128 
xx. Velferdstinget skal tilstrebe at det finnes sosiale tilbud for studentene i studentbyene.  1129 

 1130 
 1131 
3.14 Spisesteder og kafeer 1132 

v. Velferdstinget mener at SiO skal jobbe for å etablere kantine på BI i Nydalen. 1133 
vi. Velferdstinget skal jobbe for at Studentkafeene skal tilby sunne, rettferdige, 1134 

økologiske og sesongbaserte varer, uten at det øvrige tilbudet belastes av dette. 1135 
vii. Velferdstinget skal sikre at studentkafeene skriftlig opplyser om ingrediensene i sine 1136 

matvarer, både på norsk og engelsk. Dette for å gjøre det enklere for allergikere og 1137 
andre med spesielle kostbehov å orienteres seg.  1138 

viii. Velferdstinget mener at SiO ikke bør drive utsalgssteder som over tid viser 1139 
underskudd større enn 20 % av omsetningen. Det må foretas en grundig 1140 
konsekvensutredning samt en utredning av utsalgsstedets drift. Velferdstinget må 1141 
høres i slike saker.*  1142 

ix. Velferdstinget skal sikre at både studentkafeene og SiO catering har et tilfredsstillende 1143 
tilbud til matallergikere. 1144 

 1145 
 1146 
3.15 Studenthelsetjenesten og studentrådgivningen 1147 

vii. Velferdstinget skal fortsette arbeidet for å bedre psykisk helse blant 1148 
studentene. Velferdstinget skal videreutvikle både lavterskeltilbudet gjennom 1149 
Studentrådgivningen, og arbeide for økte bevilgninger for den psykologiske 1150 
helsetjenesten.  1151 

viii. Velferdstinget skal fortsette å arbeide for at Helse Sørøst skal øke tilskuddet til SiOs 1152 
Spesialisthelsetjeneste. 1153 

ix. Velferdstinget skal jobbe for at Studenthelsetjenesten utvikler muligheten for å 1154 
bestille timer på internett.  1155 
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x. Velferdstinget skal jobbe for å øke antall studenter som benytter tannlegetjenester 1156 
jevnlig. 1157 

xi. Velferdstinget skal jobbe for en offentlig fullfinansiert tannhelsetjeneste for studenter. 1158 
xii. Velferdstinget skal arbeide for økt synliggjøring og utvikling av studentrådgivningen 1159 

som et lavterskeltilbud i forhold til den øvrige psykologiske helsetjenesten. 1160 
xiii. Velferdstinget skal arbeide for at Studenthelsetjenestens og Studentrådgivningens 1161 

informasjonsbrosjyrer skal være tilgjengelig på engelsk. Kurs bør være tilgjengelig på 1162 
engelsk ved etterspørsel. 1163 

 1164 
 1165 
3.16 Studentbarnehager og øvrige tiltak for studenter med barn 1166 

iii. Velferdstinget skal samarbeide med barnehagene i utviklingen av en enhetlig 1167 
miljøprofil og miljøfyrtårnssertifisering av studentbarnehagene. Målet er at 1168 
miljøprofilen skal gjenspeiles både i driften og det pedagogiske innholdet.  1169 

iv. Velferdstinget skal fortsette å arbeide med ”Studenter og barn”, for å kartlegge 1170 
problemstillingene knyttet til studenter med barn, og arbeide for et bedre 1171 
rettighetsvern for denne gruppen. Målet er at studenter med barn skal få samme 1172 
rettigheter og muligheter for utdanning som den øvrige studentmassen. 1173 

v. Velferdstinget skal arbeide for at SiOs neste barnehage skal ligge i Nydalen 1174 
 1175 
 1176 
3.17 Studentidretten 1177 

iii. Velferdstinget skal undersøke hvorvidt den vedtatte studentandelen på 80 % ved OSI-1178 
lagene har blitt opprettholdt. 1179 

iv. Velferdstinget skal gå i dialog med studentrådgivningen for å undersøke mulighetene 1180 
for opprettelsen av et gratis voldsforebyggende kurs for alle studenter. 1181 

v. Velferdstinget skal arbeide for at prisen på treningskort skal bli likere for alle SiOs 1182 
studenter, ved å inngå dialog med de ulike lærestedene om deres støtte til SiO. 1183 

 1184 
 1185 

3.18 Karrieresentrene 1186 
• Velferdstinget skal arbeide for at Karrieresentrenes tilbud blir mer synlig ved alle 1187 

lærestedene. 1188 
• Velferdstinget skal undersøke muligheten for at de ulike Karrieresentrene kan i større 1189 

grad samarbeide på tvers av lærestedene.  1190 
• Velferdstinget skal undersøke muligheten for å arrangere en årlig Arbeidslivsuke for 1191 

SiOs læresteder.  1192 
 1193 

3.19 Akademika  1194 
ii. Velferdstinget skal arbeide for at Akademika sitt betalingssystem på nett utvides.  1195 

 1196 
3.20 Miljø i SiO 1197 

v. Velferdstinget vil at SiO skal jobbe aktivt for miljøvennlige løsninger i sin drift, samt 1198 
tilrettelegging for en miljøvennlig studiehverdag. 1199 

vi. Velferstinget skal være aktive i SiOs arbeidsgruppe for miljø og arbeide for å lage en 1200 
helhetlig miljøprofil for SiO. I denne prosessen vil Velferdstingets miljøpolitiske 1201 
dokument legge de grunnleggende premissene.  1202 

 1203 
 1204 
4.0  Andre politikkområder 1205 
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4.1 Tilknyttede læresteder 1206 
iv. Velferdstinget skal sikre at de tilknyttede lærestedene tilrettelegger for studentkulturelle 1207 

aktiviteter, studentmedier og andre velferdsgoder for studentene, ved å tilby fristasjon. 1208 
v. Velferdstinget skal arbeide i mot enhver omgåelse av fristasjonsavtalen.  1209 
vi. Velferdstinget skal understreke for de ulike lærestedene tilknyttet SiO at de har et 1210 

ansvar for å synliggjøre SiOs velferdstilbud overfor studentene, blant annet på 1211 
lærestedenes egne nettsider.  1212 

 1213 
4.2 Studentkultur og studentmediene 1214 

iv. Velferdstinget skal sørge for at alle studentforeninger som mottar støtte fra 1215 
semesteravgiften, skal være drevet av og være for studenter.  1216 

v. Velferdstinget, i samarbeid med Kulturstyret, vil jobbe for at studentforeninger skal ha 1217 
gode driftsvilkår. 1218 

vi. Velferdstinget skal høre studentforeningene i saker som angår dem. 1219 
vii. Velferdstinget skal, i samarbeid med studentmediene, arbeide for å få støtte fra eksterne 1220 

aktører, som Medietilsynet. Studentmedier som har dårlig grunnlag for reklameinntekter 1221 
skal hensynstas i fordeling av rammemidlene. 1222 

viii. Velferdstinget skal tilstrebe likebehandling i fordeling av midler til studentdemokratier 1223 
og medier. 1224 

ix. Velferdstinget skal jobbe for å få innført kulturkort for studenter i Oslo kommune. 1225 
 1226 
 1227 
4.3 Studiefinansiering 1228 

iv. Velferdstinget skal, i sammen med andre nasjonale studentorganisasjonene, 1229 
arbeide for 11 måneders studiefinansiering.  1230 

v. Velferdstinget i Oslo skal sikre at studenter som opplever å få en fysisk eller psykisk 1231 
skade som gjør at studenten må få utsatt eksamen og/eller studium, ikke skal oppleve at 1232 
dette vil gå utover studiefinansieringen.  1233 

vi. Velferdstinget skal jobbe for å oppheve Lånekassens 6-måneders regel for å få 1234 
fødselsstipend. Velferdstinget vil erstatte dette med en ordning hvor støtten gis som lån 1235 
for deretter å gjøres om til stipend etter endte studier.  1236 

 1237 
 1238 

4.4 Læringsmiljø 1239 
iii. Velferdstinget skal, i samarbeid med nasjonale studentorganisasjoner, arbeide 1240 

for lovfestede studentrettigheter innenfor læringsmiljø. 1241 
iv. Velferdstinget skal ha en god dialog med Læringsmiljøutvalgene ved de ulike 1242 

lærestedene. 1243 
 1244 

4.5 Studenter og sykdom 1245 
iv. Velferdstinget skal arbeide for at sykdom ikke skal gjøre studieløpet i sin helhet 1246 

vanskeligere å gjennomføre.  1247 
v. Velferdstinget mener at studentfedre skal ha rett til pappapermisjon på 6 mnd. Det vil si 1248 

at de ikke mister stipend på grunn av utsatt eksamen. 1249 
vi. Velferdstinget skal fortsette arbeidet med studenter og uførhet, med mål om å bedre de 1250 

økonomiske rammene for studenter som blir uføre uten å ha opptjente rettigheter. 1251 
vii. Velferdstinget skal jobbe opp mot Stortingets behandlingen av ny uførestønad og ny 1252 

alderspensjon for uføre for å sette fokus på studenter som blir uføre uten å ha opptjente 1253 
rettigheter.  1254 

 1255 
4.6 Studenter og rus 1256 
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iii. Velferdstinget skal gjennom arbeidsgruppen ”studenter og rus” videreføre og 1257 
ferdigstille rusprosjektet fra 2008, der VT fikk midler fra helsedirektoratet 1258 

iv. Arbeidsgruppen skal sikre bred forankring blant studentene gjennom samarbeid med 1259 
lokale studentdemokrati og studentforeninger 1260 

v. Arbeidsgruppen skal sikre faglig forankring gjennom samarbeid med SiOs 1261 
helsetjeneste og andre relevante aktører 1262 

 1263 
4.7 Internasjonalisering  1264 

v. Velferdstinget skal arbeide for at SiOs velferdstilbud blir like tilgjengelige for 1265 
internasjonale studenter som for andre studenter. 1266 

vi. Velferdstingets arbeidsutvalg skal fortsatt forvalte ”krisefond for internasjonale 1267 
studenter” og dele ut midler herfra etter behov, i samarbeid med studentrådgivningen. 1268 

vii. Velferdstinget skal arbeide for økt integrering av internasjonale studenter. 1269 
 1270 
 1271 
4.8 Studentsolidaritet 1272 
i.  Velferdstinget i Oslo mener at alle læresteder synliggjør at SAIH-ordningen er en reell 1273 
 frivillig innbetaling, ikke en obligatorisk del av semesteravgiften. 1274 
ii.  Velferdstinget i Oslo skal ved hver prosjektperiode støtte Studentenes fredspris for å sette 1275 
 fokus på studentenes rettigheter også utenfor Norges grenser. 1276 
 1277 
4.9 Kollektivtrafikk og Studenter 1278 
 1279 
i. VT skal arbeide for et studentmånedskort uten aldersbegrensing 1280 
ii. VT skal arbeide for at studenter ved andre læresteder skal få tilgang til 1281 
 studentmånedskort dersom de tar fag ved læresteder underlagt SiO 1282 
iii. VT skal arbeide for at studentmånedskort gir samme fordeler som andre månedskort. 1283 
 1284 
 1285 
Forslag Fra Red.kom 
Gjennomgående, hele dokumentet: 
 
Forslag. AU gis mulighet til å foreta redaksjonelle og språklige endringer. Dokumentene må 
forelegges KK for godkjenning. 

 1286 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 1287 
 1288 

 1289 
Vedtak: Arbeidsprogrammet med endringene over ble vedtatt. 
 1290 
 1291 
 1292 
 1293 
Sak 3b) Fastsettelse av møtedatoer for 2009  1294 
Innledning v/Jenny. 1295 
Det var et spørsmål til innledningen. Jenny svarte på spørsmål. 1296 
 1297 
Følgende forslag til møtedatoer vedtas: 1298 
 1299 
 1300 
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• Mandag 30. mars 1301 
• Mandag 4.mai 1302 
• Mandag 31. august 1303 
• Mandag 5. oktober 1304 
• Mandag 9. november 1305 
• Mandag 30. november (konstituerende møte) 1306 

 1307 
 1308 

Vedtak: Vedtatt 
  1309 
 1310 
Sak 3a) Vedtektsendringer  1311 
 1312 
Guro redegjorde for forslagene sine. 1313 
Kontrollkomiteen mente at alle forslagene kunne vedtas, gitt at de sees i sammenheng 1314 
med Universitets- og Høgskoleloven. 1315 
 1316 
AU innstiller på følgende: 1317 
 1318 
At alle vedtektsendringer, tilleggsforslag og strykningsforslag vedtas. 1319 
 1320 
Endringsforslag 1 fra Guro Svenkerud Fresvik, VT-AU 08 1321 
 1322 
Endring av § 2-5 om valgmåte, første avsnitt til: 1323 
 1324 
Lærestedet velger representanter til Velferdstinget enten gjennom direkte urnevalg 1325 
over minst fire timer blant lærestedets studenter eller ved valg i lærestedets høyeste 1326 
demokratisk valgte studentorgan. 1327 
 1328 
AU innstiller på at endringen vedtas 1329 
Christina Egeland var ikke tilstede 1330 

 1331 
Vedtak: Vedtatt 
  1332 
 1333 
Endringsforslag 2 fra Guro Svenkerud Fresvik, VT-AU 08 1334 
 1335 
Endring av § 3-1 om valgmåte, 3.ledd, til:  1336 
 1337 
Velferdstingets konstituerende møte velger Arbeidsutvalget og andre verv som skal 1338 
besettes. 1339 
 1340 
AU innstiller på at endringen vedtas 1341 
Christina Egeland var ikke tilstede 1342 

 1343 
Vedtak: Vedtatt 
  1344 
 1345 
Endringsforslag 3 fra Guro Svenkerud Fresvik, VT-AU 08 1346 
 1347 
Endring av § 7-2 om Velferdskomiteen til: 1348 
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 1349 
Komiteer 1350 
Velferdstinget kan opprette komiteer til å arbeide med utvalgte saker. Dette kan 1351 
gjøres på Velferdsseminaret eller i løpet av året. Komiteene kan bestå av fra 4 til 8 1352 
medlemmer, og ledes av Arbeidsutvalgets Komitéansvarlig. 1353 
 1354 
AU innstiller på at endringen vedtas 1355 
Christina Egeland var ikke tilstede 1356 

 1357 
Vedtak: Vedtatt 
  1358 
 1359 
Tilleggsforslag 4 fra Guro Svenkerud Fresvik, VT-AU 08 1360 
 1361 
§ 3-2 avsnitt om Velferdstingsseminar: 1362 
 1363 
Velferdstinget kan på Velferdsseminaret velge komitéer til å jobbe med 1364 
utvalgte saker 1365 
 1366 
AU innstiller på at endringen vedtas 1367 
Christina Egeland var ikke tilstede 1368 

 1369 
Vedtak: Vedtatt 
  1370 
 1371 
Strykningsforslag 5 fra Guro Svenkerud Fresvik, VT-AU 08 1372 
 1373 
§ 7-5 om Midlertidige Komiteer: 1374 
 1375 
Stryk:  1376 
”Midlertidige komiteer 1377 
Velferdstinget kan opprette midlertidige komiteer og vedtar deres mandat og 1378 
sammensetning.” 1379 
 1380 
(som følge av endring i §7-2) 1381 
 1382 
AU innstiller på at endringen vedtas 1383 
Christina Egeland var ikke tilstede 1384 

 1385 
Vedtak: Vedtatt 
  1386 
 1387 
Forslag Fra Sten LL 
Forslag om at Vedtektsendring 3 og 4 trer i kraft umiddelbart. 

 1388 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 
 1389 
 1390 
 1391 
Sak 6b) Nedsetting av komiteer 1392 
 1393 
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Innledning v/Kristine 1394 
Det var mange spørsmål til innledningen. Kristne svarte på spørsmål. 1395 
Det var en debatt. 1396 
 1397 
Forslag fra AU: Komiteene nedsetter sitt eget mandat, som fremlegges og vedtas på 1398 
neste ordinære VT-møte. 1399 
Vedtak: Trukket 
 1400 
Forslag fra Sten:  1401 
-PR og stunt-komité. 1402 
-Komité for integrering av internasjonale studenter. 1403 
Vedtak:  
PR og stunt-komité : Vedtatt 
Komité for integrering av internasjonale studenter : Avvist 
 1404 
Forslag fra AU: Forslag til komiteer fra AU: 1405 
- PR og stunt-gruppe 1406 
Vedtak: Vedtatt (likelydende forslag) 
 1407 
Forslag fra Nicklas Poulsen: VT - SiO -  SAIH - Alle fakulteter - Alle SiOs læresteder 1408 
skal inviteres til møte vedrørende miljø og fairtrade. Ment som hjelp til eksisterende 1409 
grupper som arbeider med miljøspørsmål. 1410 
Vedtak: Vedtatt 
 1411 
Forslag fra Daniel Heggelid-Rugaas: Det opprettes en komité for "Studenter og 1412 
sosiale rettigheter" med 4-8 medlemmer. (Dersom denne opprettes, faller "forslaget" om 1413 
komité for studenter og barn). 1414 
Vedtak: Vedtatt 
 1415 
Forslag fra Daniel Heggelid-Rugaas: Arbeidsutvalget får delegert myndighet til å 1416 
nedsette mandat(er) for alle komiteer, i samråd med komiteenes medlemmer og 1417 
kontrollkomiteen. 1418 
Vedtak: Vedtatt 
 1419 
Forslag fra Marianne Høva Rusberggard: Velferdstinget vedtar kun én komité som 1420 
skal legge frem sit arbeid på møtet i mai, der ny komité nedsettes. 1421 
Vedtak: Avvist 
 1422 
Forslag fra VA: Det opprettes en likestillingskomité med 4-5 medlemmer. Komiteen 1423 
utvikler forslag til mandat. 1424 
Vedtak: Avvist 
 1425 
Vedtatte komiteer er da: 1426 
- PR og stunt-gruppe 1427 
- VT - SiO -  SAIH - Alle fakulteter - Alle SiOs læresteder skal inviteres til møte 1428 
vedrørende miljø og fairtrade. Ment som hjelp til eksisterende grupper som arbeider med 1429 
miljøspørsmål. 1430 
- Studenter og sosiale rettigheter 1431 
 1432 
Forslag fra Sten: Daniel Heggelid-Rugaas fremmes til komiteen for "Studenter og 1433 
sosiale rettigheter" 1434 
Vedtak:  Vedtatt 
 1435 
Forslag: Nicklas Poulsen og Sivert Hattestad fremmes til Miljøkomiteen. 1436 
Vedtak:  Vedtatt 
 1437 
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Forslag fra AU: AU får mandat til å oppnevne medlemmer til komiteene. 1438 
Vedtak:  Vedtatt 
 1439 
 1440 
Sak 7a) Studentenes fredspris 1441 
 1442 
Innledning v/Jenny 1443 
Det var tre spørsmål til innledningen. Jenny svarte på spørsmål. 1444 
 1445 
Forslag fra Asgeir Mortensen (Realistlista): Kaffe kronen videreføres, det informeres 1446 
per e-post hva kronen går til og at det er muFlighet til å reservere seg. 1447 
Vedtak: Vedtatt 
 1448 
Forslag fra Iris Øiesvold: VT støtter Kaffeaksjonen med 1 krone på kaffe i min. en 2-1449 
ukers periode. Det skal gjennomføres i samarbeid med studentkafeene og flest mulig 1450 
andre aktører. Det må være mulig å få refundert krona ved utsalgsstedet ved aktiv 1451 
reservering. 1452 
Vedtak: Vedtatt 
 1453 
Forslag fra AU: VT støtter studentfredsprisens kaffeaksjon. 1454 
Vedtak: Vedtatt 
 1455 
Forslag fra AU: Tidsrommet på aksjonen skal være fra 1.mars til 14.mars. 1456 
Vedtak: Vedtatt 
 1457 
Forslag fra Ingvild Skogvold: Man må aktivt rservere seg mot å gi 1kr til studentenes 1458 
fredspris under aksjonen. 1459 
Vedtak: Ivaretatt 
 1460 
Forslag fra AU: VT skal distribuere (gjennom studentkafeene) informasjon om 1461 
Studentenes Fredspris og av informasjonen skal det være synlig ved alle aktuelle 1462 
serveringssteder om at det er mulig å reservere seg. 1463 
Vedtak: Avvist 
 1464 
Forslag fra AU: Velferdstinget skal være synlige under kaffeaksjonen og skal distribuere 1465 
informasjonsmateriell i forbindelse med Studentsfredsprisens kaffeaksjon. 1466 
Vedtak: Avvist 
 1467 
Forslag: VT skal støtte Studentenes Fredspris sin kaffeaksjon, hvor prisen på kaffe skal 1468 
økes med én krone i to uker. 1469 
Vedtak: Avvist 
 1470 
Sak 7a) Eventuelt 1471 
 1472 
Det kom inn følgende vedtektsendringer under møtet: 1473 
 1474 
Endringsforslag Magnus Malnes (KK): §3-15, avsnitt 1 og 2, side 6 1475 
 1476 
Endre 2. og 3. ledd til: 1477 
 1478 
Avstemning skjer ved alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt. Alminnelig flertall 1479 
er flere stemmer for enn mot, uten hensyn til avholdende stemmer. Ved stemmelikhet 1480 
foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet anses forslaget som falt. 1481 
 1482 
Avholdende (blanke) stemmer teller ved kvalifisert flertallskrav. 1483 
 1484 
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Eventuelt: 1485 
Jenny takket for møtet. 1486 
 1487 
Møtet ble avsluttet kl. 16.10. 1488 
 1489 
Mariann Fossheim 1490 
 1491 


